Ficha

de

Inscrição

REMAC 2017
PAGTº: Sim ( )

Não( )

NOME COMPLETO: _____________________________________________________________Nasc: ____ /____ / ______
ENDEREÇO: __________________________________________________________, Nº________
CIDADE: __________________________ BAIRRO: ____________________TELEFONE: (
CELULAR:(

CEP:___________________

) _______________________

) ___________________E-MAIL: _______________________________________________________________

IGREJA: ______________________________________________________________________________________

FAIXA 2

– PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS PARTICIPANTES

Eu Pr. _________________________________________ recomendo o membro de nossa igreja supracitado para participação no REMAC17.
Pedindo a Deus que o abençoe neste projeto rica e abundantemente.
CONTATO DO PASTOR (Telefone e Celular):________________________________________________________
Obs.: Para validação da ficha de inscrição é necessário a assinatura e carimbo do PASTOR, no final desta folha.
___________________________________________________________________________________________________

FAIXA 3 - Preenchimento obrigatório para menores de idade sem o acompanhamento dos pais ou responsável legal no REMAC17
Confirmo que sou a responsável legal pelo menor ___________________________________________________________________e que estou
Ciente da sua ida e participação no REMAC 2017, no CIEP Brizolão 158 Prof.ª Margarida Thompson - PIRAÍ (Rua Bulhões de Carvalho, 837- Morro
Sarole – Piraí RJ), Entre os dias 25 a 28 de fevereiro de 2017, com retorno no dia 01 de março de 2017.
Nome do Responsável: _______________________________________________________________________
RG: ___________________ CPF: __________________ Assinatura do responsável:_____________________________________

REGRAS E OBSERVAÇÕES REMAC 2017
1. Cresça um pouco mais, concentre-se no recado que Deus tem para sua vida!
2. Aproveite ao máximo as atividades. Conviva com alegria, disposição, otimismo, compreensão, cooperação e amor.
3. Observe os horários, eles devem ser cumpridos; cuide de seus objetos pessoais, mantenha suas coisas em ordem;
4. Aproveite este tempo para se aproximar de Deus e das pessoas;
5. Se possível leve seu colchonete ou colchão (de preferencia inflável)
6. Será terminantemente proibido “FICAR” e caso isso ocorra os envolvidos serão levados para casa pela diretoria; casais de namorado não
devem
se
afastar
do
grupo
e
não
podem
andar
de
mãos
dadas
ou
abraçados;
7.
É
proibido
meninos
entrarem
no
alojamento
das
meninas
e
vice-versa;
8. Será proibido fazer qualquer espécie de brincadeira com qualquer pessoa que não esteja disposta a brincar, respeite o seu amigo.
9. Não será permitida a saída do local para nenhuma atividade e nenhuma ação, salvo alguns casos avaliados pela diretoria.
10. Não será permitido levar brinquedos e materiais que atrapalhem o relacionamento mútuo dos participantes, como: Bombinhas, lanternas,
máscaras, fantasias, elementos de odores e outros, os quais tenho certeza que você sabe que deixará alguém chateado. Pense primeiro no seu
próximo, principalmente nos momentos de refeições e do banho.
11.Não será permitido levar notebook, tablete, Ipod, mp3...
12. Sobre vestuário: use roupas confortáveis; não use mini-saias ou decotes exagerados; não use roupas ou acessórios com figuras ou textos
agressivos e ofensivos; roupas íntimas não devem ficar expostas; nenhuma roupa deve ser muito apertada.
13. Todos menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável, seja parente ou líder da igreja. Nesse caso deverá ser preenchida
a faixa três dessa inscrição com todos os dados do responsável e assinatura do mesmo.
14. Participantes de outras denominações deverão ser recomendadas por seus pastores para estarem do REMAC. Para isso o pastor deverá
preencher a faixa dois dessa inscrição.
Nosso maior desejo nesse REMAC 17 é que acima de qualquer coisa que você tenha um encontro com Deus. Também nos deixaria
muito feliz ver você desfrutando de cada momento e muito mais das antigas e novas amizades que você terá nesse REMAC.
Lembre-se que as regras são acima de qualquer coisa para sua proteção e para o maior aproveitamento de todos.
AS REGRAS QUE FOREM QUEBRADAS TERÃO SUAS CONSEQUENCIAS PESSOAIS E INTRANSFERÍVEIS. O assunto será levado à
diretoria que avaliará a questão, sendo a punição máxima: voltar para casa, sem devolução do dinheiro.
Todas as informações serão postadas no site

Assinatura do Participante

www.ministeriomac.com.br e em nosso App “MAC MOBILE”.

Assinatura do Pastor com Carimbo

